
     Iată-ne ajunși la finalul 
unui proiect de parteneriat 

educațional pe parcursul 

căruia am desfășurat multe 
activități comune cu 

partenerii noștri din clasa a 

IV-a E de la Școala 

G i mna z ia l lă  „ O l t ea 
Doamna” din Oradea,  

moment în care putem 

trage unele concluzii 
îmbucurătoare pentru noi, 

dator ită  faptului că 

p r o i e c t u l  „ L u m e a 
Basmelor” demarat în 

urmă cu trei ani și-a atins 

obiectivele propuse, dar 

cel mai important lucru 
este faptul că elevii noștri 

iubesc cărțile, le place să  

citească, ba chiar au 

început să devină și ei mici 
scriitori sau ilustratori ai 

lecturilor citite.  S-au legat 

prietenii, s-au născut idei,  
s -au  cr ea t  amint ir i 

frumoase  care vor rămâne 

bine depozitate  în 

sertarele memoriei și vor fi 
depănate la momentul 

potrivit, peste ani și ani. 

     Sperăm că acest proiect 
va fi reluat și 

în anii școlari 

care urmează, 
d e  d a t a 

aceasta cu alți 

copii dornici 

să deprindă 
gustul plăcut 

al lecturii. 

      În paginile care vor 
urma veți găsi mai multe 

detalii despre activitățile 

desfășurate de noi pe 
parcursul anului școlar 

2013-2014, activități pe 

care le-am grupat, așa cum 

v-am obișnuit de altfel, pe 

anotimpuri. 

   Lectură plăcută! 

 

     Proiectul „Lumea Bas-

melor”  s-a bucurat de atât de 

aprecierea elevilor implicați 
în derularea lui cât și de 

aprecierea părinților, dar și a 

altor personae interesate de 

acest proiect, după cum se 

poate constata urmărind 

comentariile postate pe 

b l o g u l  h t t p : / /

p r o i e c t l u m e a b a s -

melor.blogspot.ro/ . Iată câ-

teva dintre acestea:  

„Foarte FRUMOS proiec-

tul!!!” (Karina Tuduce) 

„Am fost plăcut impresionat 

citind această poveste și sper 

să mai scrie .” (Eugen 

Plaștin) 

„Felicitări copiilor implicați 

și doamnelor profesoare! :)) 

(Anonim) 

„Felicitări Tudor! Așteptăm 

în continuare și alte 

povești...” (Veronica) 

„Felicitări colegilor din 

Oradea, dar și din Ștei! 

(Horea Bochiș) 

„După cum se poate observa 

cal i ta t ea  poezi i l or  și 

poveștilor este de un nivel 

foarte ridicat. Se poate de-
duce foarte ușor că elevii au 

beneficiat de o atenție deose-

bită din partea cadrelor didac-

tice. Permiteți-mi să acord 

tuturor nota maximă cu o 

mențiune specială pentru 

poezia Crăciun. ȚINEȚI-O 

TOT AȘA! (Euen Plaștin) 

 „Bravo copi i ,  sun teț i 

minunați....felicitări pt. munca 

voastră și mulțumim doam-

nelor învățătoare pt. ceea ce 

fac pt. copiii noștri...!!!! 

(Anamaria) 

„Ce desene frumoase ați făcut! 

(Anonim) 

„Ce cititor harnic! Felicitări!” 

(Anonim) 

„Br a vo cop i i . . . , sun t e ț i 

m in unaț i ! !!  (Anam ar i a 

Benchiș) 
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Copiii și păsările 

călătoare  
 

Era o zi însorită de toamnă. 

Frunzele arămii ale pomilor au 

început să cadă, formând pe jos 

un covor moale de frunze us-

cate.  

      Ionel și  Maria au ieșit în 

grădină să se bucure de această 

frumoasă zi de toamnă. Ei au 

luat mâncare pentru păsări. În 

timpul verii au îngrijit puii până 

când au crescut mari. Razele 

soarelui păreau filtrate ca prin 

miere printre frunzele pomilor. 

Pomii erau încă plini de roadele 

bogate care așteptau să fie 

strânse. Copiii dădeau semințele 

la păsările care se apropiau cu 

sfială de ei. 

      După-amiază au început să 

cadă stropi mărunți și deși de 

ploaie. Era însă o ploaie călduță, 

ca o ploaie de vară. Păsărelele   

s-au adăpostit în căsuțele lor. 

Ionel și Maria  și-au luat peler-

inele de ploaie și s-au dus să 

vadă dacă păsările sunt la 

adăpost. 

      Ploaia a trecut și a apărut 

din nou soarele. Păsările au ieșit 

din adăposturile lor, s-au ap-

ropiat de copii vrând parcă să le 

zică „La revedere!”. În zarea 

îndepărtată se vedeau stoluri 

de păsări zburând spre țările 

calde. În acele stoluri se aflau 

și păsările îngrijite de ei. Copiii 

le-au făcut cu mâna, sperând ca 

anul următor să le revadă. 
 

Andreea Iulia Hasan,   

clasa aIV-a B, Școala „Miron Pompiliu” 

 

Toamna  tristă 
     Toamna este una dintre cele 

patru fiice ale bătrânului an. Ea dă 

culoare arămie frunzelor și 

adăpostește multe animale și 

păsări. 

      Dan și Ana au mers să hrănea-

scă păsărelele pe care le-au îngri-

jit toată vara. Băiatul le-a dat 

semințe, iar fetița a aruncat 

firimiturile de pâine. Peste puțin 

timp, cei doi au pornit la plimbare 

prin pădure. Din cerul de culoarea 

plumbului, norii scapă picături reci 

și mari de ploaie. S-a pornit fur-

tuna. Copiii au mers să vadă dacă 

păsărelele sunt bine. Când au ajuns 

acolo, acestea s-au înălțat de la 

cuiburi spre a pleca în țările calde. 

Dan și Ana și-au luat rămas-bun și 

au pornit spre casa lor. 

     Toamna cea tristă a pus 

stăpânire peste întreg ținutul. 

 

Răzvan Toth, clasa aIV-a B, 

 Școala „Miron Pompiliu” 

câteva case. O fată nu foarte 

urâtă, dar nici foarte frumoasă, 

mă întrebă: 

    -Cum te cheamă? spuse ea. 

    -Bogdan! Dar pe tine?  

    -Antonia!  

    -Foarte frumos nume.  

    -Mulțumesc!  

    -Unde locuieșt i? z ise 

Antonia. 

     -Casa aceasta, la nr.270! Dar 

tu? 

     -Sunt vecina ta.  

     Mai încolo era un teren de 

fotbal cu mulți băieți pe care îi 

chema: Răzvan, Andrei, Antonio, 

David și Tudor. M-am jucat și 

eu fotbal cu ei.  

     Pe înserate am privit pe 

geam la vecina mea Antonia să 

văd ce face. Mă dusesem înapoi 

până la tren. Era reparat. Nu 

aveam de gând să le spun 

oamenilor despre orașul 

imaginar.  

    Am ajuns în sfârșit acasă. Nu 

pot să cred că nu mi-am dat 

seama de una ca asta! O să vă 

spun despre ce este vorba! De-

abia acum am înțeles că din 

cauza vecinei mele am ajuns în 

Orașul Imaginar! Adevărul era 

că Antonia era vrăjitoare! 
 

Benchiș Bogdan,  

clasa a IV-a  B, Școala „Miron Pompiliu” 

Orașul imaginar 

 
     E noapte. Ca întotdeauna, m-

am dus cu trenul pe la ora unu 

noaptea.Trenul s-a oprit într-un 

tunel din cauza unei probleme 

cu motorul. Am continuat 

drumul pe jos.  

     La ora două noaptea am 

ajuns  într-un oraș imaginar. 

Orașul era asa cum îți imaginai. 

Am încercat și eu să îmi 

imaginez. Dar știți ce s-a 

întâmplat? Mi-am imaginat o 

casă. Imediat și-a găsit un loc. 

În spatele meu au mai apărut 
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A doua zi, încărcară bagajele în 
mașină și plecară după ce și-au 
luat rămas bun de la bunici. Ei o 
priveau cu mult drag pe fetiță.  
     Mihaela era tare fericită. 
Simțea dragostea bunicilor ei 
dragi. Întodeauna va reveni cu 
nerăbdare la ei.    
 

 de Andreea Hasan, 
clasa a IV-a  B, Școala „Miron Pompiliu” 

 

O zi minunată 

 
     Este toamnă. Frunzele cad și 
pe jos s-a așternut un covor 
frumos colorat. Azi e ziua 
Mihaelei. Ea împlinește zece 
ani. Mihaela dormea. Dintr-o 
dată s-a auzit un glas suav din 
bucătarie. Era mama. 
     -Mihaela!Trezește-te, draga 
mea! 
     -Încă cinci minute,mami! 
    -Trezește-te,e ziua ta! 
Mergem la bunici. 
     Nu s-a mai auzit nimic. Mama 
a urcat scările și a găsit-o pe 

Mihaela îmbrăcată și sărind în 
pat.  
     -Mihaela,  poți să cazi! 
     -Bine,mama. 
     Împreună cu mama sa a 
urcat îin mașină. Peste o oră au 
ajuns acasă la bunicii săi.Când a 
i ntr a t  î n  î ncă per e , er a 
întuneric .A aprins lumina. 
     -Surpriză! strigară prietenii 
și bunicii ei. 
     Au dansat și s-au jucat până 
la cinci după-amiază. După 
aceea, luminile s-au stins . În 
beznă, Mihaela văzu ceva ce 
semăna cu cinci perechi de 
ochi . Erau  lumânările tortului. 
Cu toții au mâncat tort. Era 
foarte gustos. Apoi, a venit 
vremea cadourilor.Toți i-au 
adus cadouri scumpe, însa cel 
mai mult i-a placut păpușa de la 
bunici. 
     Mihaela era tare fericită. 
Simțea dragostea bunicilor ei 
dragi. Întodeauna va reveni cu 
nerăbdare la ei. 
 

de Alexandra Mane, 
clasa a IV-a  B        

Culesul porumbului 

 
    Era toamnă. Aerul era ră-
coros și picura bura. Păsările 
plecau în țările calde triste că-
și părăsesc cuiburile. Iarba 
parcă ruginise iar vântul bătea 
ușor. 
     Mihaela și părinții ei erau la 
țară, la bunici. Fetița se dusese 
cu bunicii să culeagă porumbul 
iar părinții au rămas acasă să 
pregătească mâncarea pentru 
venirea lor din lanul de porumb. 
Au venit și alți oameni în lan. 
Mihaela îi ajuta pe bunici cu bu-
curie. Fetița culegea cu spor ca 
să ușureze munca celorlalți dar 
și a bunicilor.  
     Pe înserat au reușit să cu-
leagă tot porumbul. Apoi s-au 
dus acasă să mănânce. Fetița i-a 
ajutat pe bunici cu căratul 
sacilor cu porumb auriu.. Când 
au ajuns acasă, mâncarea era 
aburindă și gata de servit. 
      După ce au mâncat, s-au dus 
la culcare obosiți dar și fericiți. 
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     Era iarnă. Totul era alb în jur. 

Zăpada pusese stăpânire peste 

întreaga lume. Casele parcă dor-

meau sub zăpada pufoasă. Din ce-

rul cenușiu cădeau steluțe argintii. 

Copacii erau acoperiți cu zahăr 

lucios. Fluturii albi ai iernii cădeau 

unul câte unul încetișor, lăsând în 

urma lor un strat gros. Câmpul era 

înghețat și când pășeai pe el te 

puteai vedea ca într-o oglindă. 

Crengile copacilor erau îmbrăcate 

parcă cu un palton subțire, alb și 

delicat.Ningea ca-n povești! Pe 

ulițe se auzeau glasuri de copii. 

     Oriana, Cătălina și Ricardo 

s-au îmbrăcat grăbiți cu haine 

groase și călduroase. Au ieșit 

afară în grabă. Acolo se afla o 

mulțime de copii. Cei trei 

prieteni au început să facă 

îngeri pe zăpadă. Pe urmă au 

început să sară și să danseze 

de bucurie. S-au dus apoi să 

bea un ceai. Era călduț și 

foarte gustos. L-au băut 

grăbiți, să nu rateze nimic din 

ce se întâmpla afară.  

    Au ieșit din nou și s-au apu-

cat de muncă. Au început să 

facă un om de zăpadă. Au făcut 

cei trei bulgări apoi i-au pus un 

nas, o gură, ochii, mâinile, oala și 

nasturii. Au mai stat ceva timp 

afară ca să-l admire și să se 

bată cu zăpadă. 

      Obosiți dar fericiți, s-au 

dus fiecare la casele lor cu gân-

dul că și a doua zi se for distra 

le fel de bine. 

 

Matei Nicoleta, clasa a IV-a B 
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Andreea Alina Muntean 
„Miron Pompiliu” 



plut coșurile. Ne-am luat sticla și 

am băut o gură zdravănă de apă. 

Ne-am așezat pe iarba fragedă și 

pufoasă. Am început să împletim 

florile ca să putem face coronițe. 

Eu am făcut o coroniță din zam-

bile, viorele și ghiocei, iar Bianca 

din toporași, narcise și ghiocei. 

Coronițele le-am făcut pentru 

mame, nu pentru noi.  

     Pe la ora 15:00 am ajuns la 

casele noastre. Mama se uita la 

televizor.Când a văzut coronița, a 

fost foarte fericită.  

     Spre seară, eu și mama ne ui-

tam la apus și povesteam ce-am 

facut eu toată ziua. În gândul meu 

îmi spuneam: ''N-o să uit ziua asta 

niciodată!'' 

 
Matei Nicoleta, clasa aIV-a B 

Școala „Miron Pompiliu” Ștei 

           

     Era o zi de primăvară. De după 

un nor se vedeau câteva raze 

aurii ale soarelui. Pe pământul de 

catifea creșteau firicele subțiri 

de flori parfumate. Afară bătea 

un dulce vânt de de primăvară. 

Pomii erau plini de floare. Se 

auzeau zumzetele harnicelor al-

bine care munceau din greu pen-

tru producerea merii delicioase.  

    Era 8 Martie. Am ieșit afară. 

Eram la munte, la bunici. Am ple-

cat la plimbare. Mi-am luat cu 

mine o sticlă de apă proaspată, un 

coșuleț în care să pun florile și 

telefonul mobil. Pe drum, m-am 

întâlnit cu Bianca, prietena mea. 

Ne-am dus la locul nostru pe care 

numai noi îl știam. Acolo erau flori 

de toate felurile: toporași, vio-

rele, narcise și zambile. Am um-
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Daria Vesa-Voițiu, clasa a IVa B, 

„Miron Pompiliu”  



lupta! 

     - Nu pot, sunt prea ocupat cu 

Onix Lava! zise Șocver. 

     - Te salvez eu! zise Galanoth din 

peșteră. 

     - Cine ești tu? Oricum nu 

contează, salvează-mă repede! 

     Galanoth se ridică, ieși din 

peșteră iar Șocver știa cine e el, 

deoarece a primit clasa  

Alungător de Dragoni de la el. 

Galanoth zise: 

     - Bună, Red Dragon! Mă mai 

cunoști? 

     Red Dragon începu să tremure 

de frică iar Galanoth îl lovi drept 

în cap cu sabia. Red Dragon era 

mort. Șocver reușise să-l omoare 

pe Onix Lava. Siran era leșinat de 

durere. Șocver zise: 

     - Siran a leșinat! 

     - Trebuie să-l ducem la 

Battleon! 

     - Să o întrebăm pe Alina dacă mai 

are niște poțiuni pentru viață! 

     După ce ajunseră la Battleon o 

căutară pe Alina. Aceasta spuse: 

     - Am poțiuni de oricare doriți. 

Doar să veniți să le cumpărați! 

     - Bine, să ne grăbim! E o situație 

importantă. 

     După ce Siran bău poțiunea își 

veni în fire și îl întrebă pe Șocver: 

     - Ce s-a întâmplat? 

     - Ai salvat lumea! Ești un 

adevărat erou! 

     - Bine, să mergem la Regele 

Alteon să-i spunem că i-am învins pe 

cei doi dragoni!spuse Siran. 

     Regele Alteon îi răsplăti pe cei 

doi cu bogății nenumărate și cu câte 

un castel și le promise că îi va 

trimite și în alte misiuni.  

    Bogdan George Benchiș, 

Tudor Cioflan 

Clasa a IV-a B, „Miron Pompiliu” 

        În anul 2050 doi eroi curajoși 

cu numele de Șocver și Siran  au 

pornit într-o aventură. Cei doi 

voiau să schimbe viitorul. Siran 

zise: 

     - Hei, Șocver! 

     - Ce este? 

     - Regele Alteon a spus să ne 

luptăm cu dragonii Onix Lava și 

Red Dragon! 

     Cei doi au pornit spre Bârlogul 

Dragonilor. Ajunși acolo au intrat 

și deodată au apărut cei doi 

dragoni. Șocver și-a încărcat 

pistolul cu gloanțe. Avea Clasa 

Magician de rank 10. Siran avea 

armura ningiaului de deșert și 

armele șarpelui mistic. Și el era 

tot Clasa Magicianului, tot de rank 

10.  

     Șocver zise: 

     - Am eu Clasa Alungător de 

Dragoni! 

     - Iar eu Oraclu! 

     În timp ce ei se 

pregăteau de l uptă, 

Galanoth, cel mai bun 

Alungător de Dragoni, îi 

privea   dintr-o peșteră 

întunecată. Onix Lava și Red 

Dragon erau pregătiți de 

luptă dar Siran îl atacă cu 

forță pe Red Dragon și 

dragonul era foarte amețit. 

Șocver îl împușcă pe Onix 

Lava în piciorul drept iar 

acesta șchiopăta. Siran zise: 

     - Hei, Șocver, salvează-

mă, repede! Red Dragon m-a 

zgâriat pe spate iar Clasa 

Oraclu  

nu mai are destulă stamină. 

Nu vreau să abandonez 
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    Este o zi călduroasă  de vară . În pădurea verde, la 

marginea râului doarme un greieraș . 

    Se pare că greierașul Cri-cri s-a trezit  foarte 

somnoros. Aseară a cărat în cămăruța sa din crenguțe 

niște frunze. Deja el se pregătește pentru iarnă. S-a 

 gândit să– și facă zacuscă și prăjituri. Acesta știe că va 

dura  până le pregătește mult timp și de aceea începe din 

vară. 

     - Hai să ies afară să văd dacă mai găsesc ceva . Poate 

îmi fac magiun din  purici de plante! Mm, ce delicious ar 

fi! 

      Așa că greierașul nostru pleacă la plimbare. Merse ce 

merse pe pământul de catifea, până ce văzuse niște purici 

uriași de plante. Cri- cri se gândi: 

      -Ce bine ar fi să pot prăji acei purici uriași. Aș face 

magiun pentru doi ani. 

     Așa că încercă să prindă puricii, dar nu reuși. Cri-cri 

începu să strige : 

     -Aoleu! Puricii vor să mă mănânce și să mă frigă la 

grătar! 

     Așa alergă toata ziua, până când se înnoptă. Puricii 

obosiră, iar greierașul reuși să ajungă în cele din urmă 

acasă. 

      Cri-cri, sleit de puteri și chinuit de foame, începu să 

mănânce ca un apucat  din bucatele ce urmau să fie 

consumate la iarnă. 

      Până la urmă greierașul rămase fără provizii. Din nou 

plecase la vânătoarea de purici giganți. 
de Anamaria Ogășanu  

Acum o vrăjitoare preschimbată-n domniţă 

Ar  vrea în lanţuri să mă pună 

Şi ar vrea  să vadă cum mă rog la o zână bună. 

Vrăjitoarea multe feste îmi  juca 

O mică lacrimă-ngheţată  îmi sfâşia toată 

inima. 

Şi- ncercam să scap de ea  

Dar vrăjitoarea tot mai mult mă tortura. 

Făcu  o vrajă impunătoare 

Şi lacrimile se transformară- n mărgăritare. 

Mărgăritarele se puneau la rând 

Şi pe foaie apărea câte- un cuvânt. 

Inima acum mi se dezgheţa 

Şi vrăjitoarea în umbra întunecoasă  pierea. 

Lanţurile mi se deschideau 

Meleagurile  înaintea mea se aplecau. 

Acum vedeam că vrajitoarea nu-mi voia 

doar  răul 

Dar voia ca o poezie  să scoată autorul. 

Poezia era tristă 

Deoarece era cu lacrimi scrisă. 
 

Popa Diana Maria 
Clasa a IV-a E 
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Întâmplările unui  greieraș  

     Pentru mine cartea este o 

comoară de înţelepciune. Ea ne învaţă 

multe lucruri folositoare care ne vor 

ajuta în viaţă. 

     Noi avem nevoie de cărţi 

deoarece dacă le citim ele ne 

dezvoltă imaginaţia, creativitatea, 

înţelepciunea şi citim mai cursiv. 

     Cărţile sunt scrise de scriitori. 

Multe lume nu-i apreciază, dar ei 

muncesc la o carte luni întregi. 

     Povestea cărţ i i  cont inuă. 

Tipografii tipăresc cuvintele zglobii, 

ilustratorii se ocupă de imaginile 

precum florile dintr-o grădină, se 

ataşează coperta şi pagina de la 

cuprins, se pun pe rafturile 

librăriilor şi ajung la noi dacă le 

cumpărăm. Cărţile pot fi de poveşti, 

de poezii, de istorie, enciclopedii, de 

geografie, despre animale, despre 

fructe şi legume, despre natură, de 

limba română şi multe alte feluri. 

     Mie îmi plac cărţile: „Singur pe 

lume” de Hector Malot , „Heidi, 

fetiţa munţilor” de Johanna Spyri, 

„Cuore inimă de copil” de Edmondo 

de Amicis şi altele. 

     Ele mi-au dăruit bucuria că toate 

s-au terminat cu bine. 

Cartea – izvor de bucurii       Pe mine m-a impresionat Remi 

deoarece a trecut peste greutăţile 

vieţii, Heidi deoarece a ajutat pe 

multă lume, Enrico pentru că este un 

băiat bun şi si litor.  Toate 

personajele descrise de mine au o 

inimă bună. 

     Dacă aş scrie o carte aş face una 

de poveşti. Mai ales cu prinţese, 

prinţi, zâne, deoarece mă pricep mai 

bine. Aceste se numesc basme. 

     Cartea îmi este un prieten 

adevărat deoarece m-a învăţat multe 

lucruri şi îmi este credincioasă. Eu 

iubesc şi voi iubi mereu cărţile! 
 

de Andrada Popa  



denumirea de Şcoală generală nr. 4. În 

anul 1980 s-a mai construit o clădire 

pentru şcoală. 

     După anul 1990, școala a revenit la 

vechea denumire și a continuat să se 

modernizeze pentru a asigura condiţii 

optime de învăţare. În anul 2007 şcoala 

avea 1484 elevi şi dotări moderne. 

     Şcoala mea are foarte multe cadre 

didactice valoroase dintre care enu-

merăm: Codorean Gabriela, Coltău Doina, 

Mitran Viorica, etc. În prezent în 

această şcoală învaţă foarte mulţi copii 

îndrumaţi de cadre didactice foarte 

bine pregătite. Pe doamna mea învăţă-

toare o cheamă Codorean Gabriela şi 

este cea mai bună învăţătoare din toate 

punctele de vedere. 

     Eu cred că în viitor Şcoala Gimnazială 

„Oltea Doamna” va fi o şcoală şi mai 

modernă, iar aici vor învăţa multe gen-

eraţii de elevi. 

 
de Durdeu Vlad Ioan, clasa a IV-a E  

     Şcoala mea este o şcoală cu rezul-

tate excelente la învăţătură. 

     A fost construită în anul 1820 de 

către Primăria Oraşului Oradea şi 

poartă denumirea de Şcoala Gimnazială 

„Oltea Doamna”. 

     Istoricul şcolii este bogat şi anume 

în timpul Primului Război Mondial, 

şcoala a funcţionat ca spital, iar apoi a 

devenit liceu cu trei clase. Din data de 

23 iulie 1919 liceul a funcţionat cu opt 

clase. În anul 1921 şcoala a primit nu-

mele de Liceul de Fete „Oltea 

Doamna”. O perioadă şcoala a func-

ţionat ca sediu pentru Primăria car-

tierului Olosig. După Dictatul de la 

Viena şcoala a fost folosită ca liceu 

maghiar, iar în anul următor a parte din 

şcoală a fost cedată bisericii refor-

mate, iar cealaltă parte a devenit spi-

tal. 

     Prin eliberarea oraşului Oradea (la 

12 octombrie 1944) s-a redeschis 

liceul. În anul 1948 noul nume al şcolii a 

fost „Liceul de Fete nr. 1”, iar în 1959 

liceul s-a unificat cu Liceul nr. 4 luând 
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    De-a lungul anilor România a avut mulţi 

oameni cu care s-a mândrit dar, în special, 

aş vrea să o descriu în acest text pe Ana 

Blandiana, numele ei real fiind Otilia Valeria 

Coman. Aceasta a fost una dintre cele mai 

recunoscute autoare de literatură din 

Transilvania, dar şi din România. Eu am aflat 

acest lucru de la bunica mea, care a fost 

colegă cu Ana Blandiana. 

    Ana Blandiana este cunoscută ca fiind una 

dintre cele mai sensibile şi mai profunde 

sciitoare, trăsătură care uşor reiese la 

citirea operelor sale. E bună, înţelegătoare 

şi cu mult respect. Nimeni n-ar putea spune 

ceva despre Ana Blandiana, fiindcă e un om 

şi foarte cinstit. Nu s-a lăsat ispitită de 

bătrâneţe, ci dimpotrivă, îşi ţine încă toată 

voioşia cea de odinioară. 

    Este dreaptă ca statură, are părul negru 

ca cenuşa, iar ochii căprui ca de catifea, ce 

se încadrează perfect în ovalul feţei. E 

frumoasă atât în interior cât şi în exterior. 

    Pe mine m-a impresionat la Ana Blandiana, 

şi faptul că a obţinut premiul Herder. Dar, 

nu degeaba l-a obţinut, fiindcă, lucrările ei, 

într-adevăr parcă au viaţă. 

 
Ianina Ţarcă 
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